
 لصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامةكفالة توافر المياه وخدمات الصرف ا: ٦لهدف ا
تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة  :١-٦غاية ال

 ٠٢٠٢ بحلول عام
 خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة نسبة السكان الذين يستفيدون من :١-١-٦المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (WHOمنظمة الصحة العالمية )
  

 ف(األمم المتحدة للطفولة )اليونيس منظمة
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  
لسكان طريق نسبة ا عن طريقة آمنةخدمات مياه الشرب المدارة ب ستفيدون منم قياس نسبة السكان الذين ييت

د جد في أماكن العمل وتكون متاحة عناتوتنة والتي المحس  ومصادر مياه الشرب األساسية  يستفيدون منالذين 
ثات الغائطية خالية منو إليها الحاجة ف بالمصدر "المحسن"  (.ذات األولوية لكيميائيةمواد ا)وال الملو  نفس معر 

الفناء  أو سكنمال إلىيب األنابالمنقولة بمياه ال، أي األهداف اإلنمائية لأللفية عملية رصدالمستخدم في التعريف 
 ألمطارومياه ا الينابيع ؛المحمية نبوبيةاآلبار األ ؛عموديةال الصنابير العامة أو المواسير ؛أرض أو إلى قطعة

 .المحمية
  

 األساس المنطقي:
  
 في "مياه الشرب المأمونة".إلى  " المستدام الوصول من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى " يمج-7عت الغاية د

مياه الشرب  ةحول سالم قوميةللبيانات التمثيلية ال، كان هناك افتقار تام فترة األهداف اإلنمائية لأللفية بداية
صدالر برنامج طو  و أو التعدادات األسرية. مع هذه البيانات من خالل المسوح، ولم يتم جفي البلدان النامية  ر 

، حيث من المرجح أن تكون استُخدم كمؤشر "للمياه اآلمنة" ذيالمياه "المحسنة" ، والدر مفهوم مصاالمشترك 
ع التقدم نحو تحقيق لتتب   0222، وقد استخدم هذا المقياس منذ عام الغائطيالمصادر محمية من التلوث  هذه

في اآلراء بشأن  عن توافق 0222قد أسفرت المشاورات الدولية منذ عام و .هداف اإلنمائية لأللفيةاألغاية 
ة معالجة المعايير المعياري، على وجه التحديد ؛القصور في هذا المؤشر ومعالجتها الحاجة إلى البناء على أوجه

 .تهاوجود هاتوافروالنفاذ إليها لمياه بما في ذلك لحق اإلنسان في ا
  

تجاوز المستوى األساسي ينبغي أن ي برنامج الرصد المشتركوخلصت المشاورات المذكورة أعاله إلى أن 
صميم تم ت وقد والتوافر والجودة. النفاذبما في ذلك أبعاد  ،إلدارة اآلمنة لخدمات مياه الشربومعالجة ا نفاذلل

 .سالةمعالجة هذه الممن أجل دمات مياه الشرب المدارة بأمان" المؤشر المقترح لـ "خ



  
 المفاهيم:

  
 عةالفناء أو إلى قط أو سكنالماألنابيب إلى المنقولة بمياه التتضمن مصادر مياه الشرب المحسنة ما يلي: 

 .يةالمحم ومياه األمطار الينابيع ؛المحمية نبوبيةاآلبار األ ؛عموديةال الصنابير العامة أو المواسير ؛أرض
 .نا للمياه ألغراض محلية أخرىمحس   مصدرا   المعيشية نة إذا استخدمت األسرتعتبر مياه الشرب المعبأة محس  و
  

أو قطعة  فناءداخل المسكن أو ال موجودة " إذا كانت نقطة الجمعكان ر مصدر المياه "موجود ا في الميعتب
 األرض.

  
 تستطيع األسر الوصول إلى كميات كافية من المياه عند الحاجة. أي "متاحة عند الحاجة":و
  
ثات الغائطيةخالية من  " تتوافق المياه مع المعايير الوطنية أو أي ":  ذات األولوية لكيميائيةمواد اوال الملو 

المية منظمة الصحة العل المبادئ التوجيهيةفي غياب مثل هذه المعايير، يتم الرجوع إلى و المحلية ذات الصلة.
 الرابط التالي:، التي يمكن العودة إليها على جودة مياه الشرب بمسألة الخاصة

(http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en.) 
نوعية لل ةالمفضل اتالمؤشر مقاومة للحرارة منال القولونيةالباكتيرريا أو  باكتيريا االيكواليتعتبر 

 المواد الكيميائية ذات األولوية لإلبالغ العالمي. منالزرنيخ والفلورايد  ويعتبر ،ةوجيالميكروبيول
  
 :تعليقات والقيودال
  

 مسوح األسريةل مجموعة من البشكل متزايد من خال مأمونيتهات عن توافر مياه الشرب وتتوافر البيانا
ات المتعلقة لبيانا لكن   .اريفيتعين توحيد التع إن ما ما زالالتنظيمية، والمصادر اإلدارية بما في ذلك الهيئات 

لن تغط ي  ،البيانات التنظيمية اعداتوق مسوح األسرية، المستمدة من الئيةالكيميابالمواد و الغائطيبالتلوث 
دمات مياه خبشأن  تقديرات عالمية وإقليميةب لقيامبيانات كافية ل هناكومع ذلك،  جميع البلدان على الفور.

 .0227عام  ذمن شكل آمنالشرب المدارة ب
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
مياه در مصاع انوأعن ت معلوما يةألسرا التعداداتوالمسوح م تقدفي الوقت الحالي، : الحتساباطريقة 

غالب ا ما  .موجودة في المكاندر لمصااهذه نت كاإذا لى ما إ يضا أتشير ، وعالهأ كورةلمذاألساسية ب الشرا
لى جودة المياه على مستوى حول توفر المياه وبشكل متزايد عتحتوي مصادر البيانات هذه على معلومات 

يانات يتم الجمع بين هذه البو أو الكيميائي. الغائطيمباشر لمياه الشرب للتلوث ، من خالل االختبار الاألسرة
الجهات بل ق والكيميائية( من مواد الغائطيةب )الوالبيانات المتعلقة بالتوافر واالمتثال لمعايير جودة مياه الشر

 أو الهيئات التنظيمية. االدارية المبل غة
  



 مدادات المياه والمرافق الصحيةن منظمة الصحة العالمية واليونيسف اليقدر برنامج الرصد المشترك بي
(JMPا ) الل ربط ، من خفصل في المناطق الحضرية والريفية، بشكل منإلى الخدمات األساسية لكل بلدلنفاذ

م هذا النهج لإلبالغ عن خد  وقد استُ  والتعدادات األسرية. من نقاط البيانات من المسوحسلة خط االنحدار بسل
 JMP برنامج الرصد المشترك يقومو استخدام مصادر "المياه المحسنة" لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية.

 تقدير إحصائية بديلة كلما توفر المزيد من البيانات. سبُلبتقييم استخدام 
  

لتوافر والجودة االمذكرة المنهجية المصاحبة بمزيد من التفصيل كيف يمكن الجمع بين البيانات المتعلقة بتصف 
، كما هو مسجل في قاعدة تخدام أنواع مختلفة من اإلمدادات، مع البيانات المتعلقة باسمن مصادر مختلفة

 ساب المؤشر المقترح.تحالحالية ال JMP برنامج الرصد المشترك بيانات
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-
monitoring-SDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-
UNICEF_8October2015_Final.pdf. 

  
 تفصيل:ال
  

ى تحمل والقدرة علمكان اإلقامة )حضري / ريفي( والحالة االجتماعية االقتصادية )الثروة إن التفصيل بحسب 
وعات المجممن عدم المساواة ) األخرى الطبقات حسب تفصيلسيتم إجراء و لجميع البلدان. لتكاليف( ممكنا

 صيلفسيتم ت. كما وما إلى ذلك( حيث تسمح البيانات ،، والمجموعات المحرومةدون القومية والنوع االجتماعي
الخدمات والخدمات األساسية والخدمات وجود وى الخدمة )بما في ذلك عدم حسب مستبخدمات مياه الشرب 

 الخاص ببرنامج الرصد المشترك. م مياه الشربسل  ل وفقا  ( المدارة بأمان
 
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  
السنوات  افةكتقديرات سالسل زمنية ل توليدانحدار بسيط ل نموذج   وسيلة برنامج الرصد المشتركستخدم ت

ع التقديرات جمي برنامج الرصد المشترك شاركيبعد ذلك  .التي ال نقاط بيانات لديهالسنوات ابما في ذلك 
 .ماع من البلدان قبل نشر تقديراتهباستخدام آلية التشاور القطري للحصول على إج

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
راء التقديرات يتم إج لبلدان التي ال تتوفر لها بيانات وطنية.اتقديرات ال ينشر برنامج الرصد المشترك 

، مع ترجيحها حسب من السكان في المنطقة ٪02لنسبة  اإلقليمية والعالمية ما دامت البيانات متاحة
 التقديرات السكانية األخيرة لشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.

  
 
 
 لمجاميع اإلقليمية:ا

: زيارة الموقع االلكتروني، يرجى برنامج الرصد المشترك وسائليد من التفاصيل حول قواعد ولمز
www.wssinfo.org. 



  
 

 :فاوتمصادر الت
  

تنشأ  على مصادر البيانات الوطنية المعتمدة كإحصاءات رسمية.برنامج الرصد المشترك تعتمد تقديرات 
ي فالمؤشرات والطرق المستخدمة  اريفبسبب االختالفات في تع قوميةاألرقام العالمية والات بين االختالف

 ، تستند التقديرات الوطنية إلى أحدث نقطة بيانات بدال  الحاالت. ففي بعض حساب تقديرات التغطية الوطنية
عتمد ، تالحاالتفي بعض و .برنامج الرصد المشترك حدث فييمن التراجع في جميع نقاط البيانات كما 
والتعدادات التمثيلية الوطنية المستخدمة من  لمسوحري بدال  من االتقديرات الوطنية على بيانات القطاع اإلدا

 برنامج الرصد المشترك. قبل
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

حية والص عية االقتصاديةالصرف الصحي من المؤشرات االجتمامرافق و ئيةاالمالموارد إلى  نفاذيعتبر ال
كما  ة لبقاء الطفل وصحة األم والطفل ورفاه األسرة واإلنتاجية االقتصادية.المحددات الرئيسمن ، واألساسية

 لمسوحا ا العديد منالثروة التي تستخدمه ميسياتبناء خُ تستخدم مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في 
رافق ملذلك فإن الوصول إلى مياه الشرب و والفقراء. المتكاملة لتحليل أوجه عدم المساواة بين األغنياء يةألسرا

رنامج بتحتوي قاعدة بيانات وفي الوقت الحالي،  .مسوح األسريةرف الصحي هو مؤشر أساسي لمعظم الالص
دولة تتوفر على األقل خمس نقاط  242كثر من أل، وعملية مسح 2022على أكثر من  الرصد المشترك

 2992 الممتدة بين والصرف الصحي للفترة لمياه ل فقين األساسي ينالمر تضمن معلومات حولبيانات ت
لومات بجمع مع المسوح والتعدادات األسرية عادة  في البلدان ذات الدخل المرتفع التي ال تقوم فيها و .0220و

 التقديرات من السجالت اإلدارية. استنباطاألساسي، يتم  لنفاذاعن 
  
، شربيزيائية والكيميائية لمياه الالبيانات حول التوافر والنوعية الف بجمعيقوم برنامج الرصد المشترك س

رب لة عن توفير مياه الشوالتنظيم من قبل السلطات المختصة وذلك بالتشاور مع اإلدارات الحكومية المسؤو
 قبل نشر تقديرات الوطنية السلطات مشاورات قطرية معب . كما يقوم البرنامج بشكل روتينيوتنظيمها

األسرية أو المصادر اإلدارية بما في  وجودة إمدادات المياه من المسوحتتوفر حاليا  بيانات عن توافر و ول.الد
دولة منخفضة ومتوسطة  42-02، وما ال يقل عن دولة عالية الدخل 72ية ألكثر من ذلك الهيئات التنظيم

سوف يرتفع هذا العدد مع و سكان العالم.دولة تغطي غالبية  222 تالي، تتوفر البيانات حالي ا منوبال الدخل.
 انتشار التنظيم على نطاق أوسع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

  
ي ، بما في ذلك نسبة السكان الذين يعيشون فبرنامج الرصد المشترك البيانات السكانية المستخدمة من قبل

 ألمم المتحدة.السكان في اشعبة ل روتيني من قبل تحديثها بشك ، هي تلك التي يتملمناطق الحضرية والريفيةا
  

 جمع:العملية 
  



يع إحصاءات منظمة جمية الصحة العالمية بالتشاور بمنظمة الصحة العالمية مطالبة بموجب قرار جمعإن  
، تخضع جميع رقبل النش واألقاليم. البلدان بشأن البيانات المتعلقة بالبلدان تعليقات، والتماس الصحة العالمية

لها المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية لمشاورات قطرية دقيقة تسه   برنامج الرصد المشتركتقديرات 
اعات حول عمليات مطابقة ، واجتمالمشاورات إلى زيارات داخل البلدما تؤدي هذه  وغالبا   واليونيسف.

 العشر الماضية في مع أكثر من خمسين دولة خالل السنوات برنامج الرصد المشترك شارك. وقد البيانات
ت بتطوير أداة على اإلنترنبرنامج الرصد المشترك  كما قام إن وجدت. فاوت، وأسباب التهتفسير تقديرات

إجراء هذه  رنت بحيث يمكنلتسهيل التحقق من صحة البيانات في المستقبل وتوسيع نطاق قدراتها على اإلنت
 ، مما يقلل من تكلفة مهام المطابقة.يقية أكثر بكثيرقة تفاعلية وحقبطري مطابقاتال
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 إلى الوقت الحاضر: 0222من 
 من سكان المنطقة( ٪92على األقل من البلدان تغطي  ٪02آسيا والمحيط الهادئ: معظم البلدان )

 من سكان المنطقة( ٪02تغطي  على األقل من البلدان ٪02أفريقيا: العديد من البلدان )
من سكان  ٪92على األقل من البلدان تغطي  ٪02الكاريبي: معظم البلدان )منطقة البحر كا الالتينية وريأم

 المنطقة(
من البلدان التي  ٪ 92كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: معظم البلدان )ما ال يقل عن ريأوروبا وأم

 منطقة(المن سكان  ٪ 92غطي أكثر من ت
من  ٪ 02، وتغطي ما ال يقل عن من البلدان ٪ 02 حوالياحة لمت 0222إلى  0222مالحظة: البيانات من 

 السكان في جميع المناطق.
  

 :على الرابط التالي دولة 242التقديرات األولية متاحة لـ 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/02/11/090224b
084172a75/1_0/Original/The0costs0of0m0iene000data0catalog.xlsx 
 

 السالسل الزمنية:
  

األمر الذي  .0220-2992تتوفر بيانات السالسل الزمنية لمستوى خدمة مياه الشرب األساسية خالل الفترة 
لم يتم جمع بعض عناصر اإلدارة اآلمنة )مثل  ن.شكل آماألساس لمؤشر خدمة مياه الشرب المدارة ب يشك ل

، وسيكون تحليل االتجاهات ممكن ا لعدة سنوات فقط في فترة األهداف اإلنمائية لأللفية نوعية المياه( خالل
 (0220إلى  2992أهداف التنمية المستدامة.)من 

  

 

 

 الجدول الزمني

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/02/11/090224b084172a75/1_0/Original/The0costs0of0m0iene000data0catalog.xlsx
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/02/11/090224b084172a75/1_0/Original/The0costs0of0m0iene000data0catalog.xlsx
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/02/11/090224b084172a75/1_0/Original/The0costs0of0m0iene000data0catalog.xlsx


  
 جمع البيانات:

  
 .0227وستستمر حتى بداية عام  0220بدأت دورة جمع البيانات الحالية لفترة السنتين في أوائل عام 

  
 إصدار البيانات:

  
ه ضمن تقرير إلدخال 0227في منتصف عام  األساسي أهداف التنمية المستدامةمن المقرر أن يصدر تقرير 

ألهداف  األساسيتقرير ال. )من المقرر صدور 0227يوليو  تموز/الذي سيصدر في األهداف المستدامة 
الذي سيصدر في  األهداف المستدامةتقرير  ه ضمنإلدخال 0227في منتصف عام  التنمية المستدامة

 .(0227يوليو تموز/
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
الجهات المنظ مة للموارد  ، وزارات المياه والصرف الصحي والصحة والبيئة.قوميةال اتمكاتب اإلحصاء

 وخدمات الصرف الصحي. المائية
  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 سم:اال
  

  / منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. (WHO) منظمة الصحة العالمية
 
  وصف:ال

 الصحي ة.مرافق المياه وال مداداتالصحة العالمية واليونيسيف البرنامج الرصد المشترك بين منظمة 
  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحد:

 www.wssinfo.org 
  

 المراجع:
  

 .www.wssinfo.orgعلى اإلنترنت:  برنامج الرصد المشتركموقع 
  
 :لبرنامج الرصد المشترك منهجيةالمالحظة ال



http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-
monitoring-SDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-
UNICEF_8October2015_Final.pdf. 

  
 جودة مياه الشرب:الخاصة ب منظمة الصحة العالميةل المبادئ التوجيهية

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/ 

  
بلدا  بشأن استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بأمان في تقرير صدر مؤخرا   242نُشرت التقديرات األولية لـ 

 : التالي على الرابطتوفر التقرير ومصادر البيانات ي بالتعاون بين البنك الدولي وأحد أطراف المشتركين.
http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-
sustainable-development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

  
0: 

األرض الزراعية ، حسب )أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على 
 و )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة الجنس ؛

  
2-0: 

)أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب 
 الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازةو )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي  الجنس ؛

  
2-4: 

)أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب 
 و )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة الجنس ؛

  
0-0: 

زراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب )أ( نسبة السكان ال
 و )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة الجنس ؛

  
0-0: 

 حسب )أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ،
 و )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة الجنس ؛

  
0-0: 

)أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب 
 الزراعية ، حسب نوع الحيازةو )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض  الجنس ؛

  
0-9: 



)أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب 
 و )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة الجنس ؛

  
 :أ-4

يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب )أ( نسبة السكان الزراعيين الذين 
 و )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة الجنس ؛

  
0-4: 

)أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب 
 )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حسب نوع الحيازة و الجنس ؛

  
22-2: 

)أ( نسبة السكان الزراعيين الذين يملكون حقوق ملكية أو ملكية مضمونة على األرض الزراعية ، حسب 
 ب نوع الحيازةو )ب( مشاركة النساء في المالك أو حاملي الحقوق في األرض الزراعية ، حس الجنس ؛

  
 تعليقات:ال
  

 .2-22و 4-0، لفأ-4، 9-0، 0-0، 0-0، 0-0، 4-2، 0-2 غايات، وكذلك ال0الهدف  غاياتجميع 
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